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Overeenkomst VIAS Nederland (VIAS) met deelnemer 

 

Deelnemer:       ___________ 

Plaats / Gemeente:  ___________  

Kamer van Koophandel:           ___________ 

 

Registratienummer VIAS: XXXX-AA-XXX  

  

Algemeen 

De overeenkomst tussen VIAS en de deelnemer omvangt: 

 
1. 1a) Door deelnemer gebruik kunnen maken van advies;                                        

1b) Door deelnemer gebruik kunnen maken van inkoopkorting(en);                              

1c)  Door deelnemer kunnen deelnemen aan evenementen en activiteiten; 
 

Aanvullend: 
1d)  Door de leden, met een MKB-bedrijf, van deelnemer ook individueel 

gebruik  te kunnen laten maken van inkoopkortingen bij diverse van de 

met ons samenwerkende partners. Daar waar dit mogelijk is, wordt dit op 
onze website expliciet aangegeven. 

1e)  Door de sponsoren, met een MKB-bedrijf, van deelnemer ook individueel 
gebruik te kunnen laten maken van inkoopkortingen bij diverse van de met 

ons samenwerkende partners. Daar waar dit mogelijk is, wordt dit op onze 

website expliciet aangegeven. 
  

2. Het geven van advies door VIAS, met betrekking tot belastingen (waaronder btw), 
BOSA-subsidie en/of andere regelingen, zoals HR-kwesties en/of andere juridische 

kwesties.  

VIAS-Projectplan 

3. Na een kennismakingsgesprek, telefonisch/online of op locatie, ontvangt 
deelnemer het ‘VIAS-Projectplan’. Dit projectplan is gebaseerd op een ‘quickscan’ 

en is onderverdeeld in vier onderwerpen:  
• ROI ‘Return On Investments’ 

• ROC  ‘Return On Cost’ 

• DOP ‘Discount On Purchase’  
• EAS ‘Extra Advice Sportsclubs’ 
 

• ROI ‘Return on Investments’  

Hierbij gaat het om de subsidie(s) welke een sportclub kan ontvangen, ingeval 

van het maken van (investerings)kosten, zoals bij de bouw- of verbouw van het 

clubgebouw en/of kantine, maar ook diverse andere kosten, waarvan de sportclub 

geen btw kan of mag verrekenen. Let wel; hierbij wordt ook bedoelde de 

subsidie(s) welke een sportclub kan ontvangen op sportkleding en/of 

sportmaterialen.  

 

• ROC ‘Return on Costs’  

Hierbij gaat het om belastingen en met name de btw welke een sportclub  

kan terugvorderen als zgn. ‘voorbelasting’ op kosten welke kantine gerelateerd 

zijn, maar niet te vergeten ook de kosten op/van sponsoring. 
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VIAS heeft met name voor de aan de kantine gerelateerde kosten -of een deel 

daarvan- een specifieke methode ontwikkeld om nog meer btw als voorbelasting 

te kunnen verrekenen en zelfs met vijf btw-jaren terug.  

 

• DOP ‘Return on Purchase’  

Hierbij gaat het om alle inkoopkosten die de sportclub kan besparen.                       

Alle met VIAS samenwerkende partners geven aan de sportclubs hoge kortingen 

op haar producten en/of diensten, welke kortingen alleen worden gegeven op 

basis van samenwerking van VIAS met die partners. 

 

• EAS ‘Extra Advice Sportsclubs’  

Hierbij gaat het om de extra advisering aan een sportclub.                              

Soms heeft een sportclub specifieke vragen, gericht op een bepaald onderwerp, 

zoals te denken aan HR-kwesties (bij ontslag van een medewerker en eventuele 

transitievergoeding), de nieuwe wet -per 1 juli 2021- WBTR (Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen) en de vernieuwde wet -per 1 juli 2021- DBA (voor 

ZZP’ers in de sportclub).   

Abonnementskosten 

4. Het tarief van de advisering met betrekking tot belastingen (w.o. btw), BOSA-

subsidie en/of andere regelingen, zoals HR-kwesties en/of andere juridische 

kwesties zit verwerkt in het tarief van de abonnementskosten. 
 

5. De abonnementskosten bedragen € 480,- exclusief btw per jaar voor.               
Dit tarief wordt vermeerderd met 21% BTW. 

 

6. Het deelnemerschap, met de daaraan verbonden abonnementskosten, gaat in           
per datum ondertekening van het ‘VIAS-Projectplan’. 
 

7. Er wordt door VIAS aan deelnemer een factuur gestuurd.                                                         

De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen.  
 

Het 1e jaar geldt het volgende:                                                                                

a) Indien deelnemer met minimaal 2 VIAS-inkooppartners zaken doet, dan ontvangt 
deelnemer direct een restitutiefactuur van 50% van het abonnementstarief. 

b) Indien deelnemer, binnen 3 maanden na aangaan van het deelnemerschap, 
minimaal 2 sportclubs als referentie bij VIAS aanbrengt, dan ontvangt deelnemer 

direct een restitutiefactuur van 50% van het abonnementstarief. 

(*referentie-sportclubs dienen minimaal 300 leden te hebben met een eigen 
clubhuis/kantine). 

 

8. VIAS heeft het recht, niet de plicht, om de prijs van het abonnementstarief te 
verhogen aan de jaarlijkse inflatie (volgens de CBS- prijsindex).  

Deze eventuele verhoging is nimmer een reden tot opzegging van het 

deelnemerschap door deelnemer.  

Opzegging deelnemerschap door deelnemer 

9. Het deelnemerschap loopt door tot wederopzegging en wordt telkens stilzwijgend 
verlengd met een periode van één kalenderjaar.                                                                                                                    

Opzegging van het deelnemerschap door deelnemer dient schriftelijk plaats te 

vinden, met een opzegtermijn van 3 maanden.  
 

10. Inkoopkortingen bij één van de met VIAS samenwerkende partners gelden alléén 
zolang de sportclub deelnemer is van VIAS.  
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Bij opzegging van het deelnemerschap zullen alle inkoopkortingen, zoals deze 

door bemiddeling van/via VIAS tot stand zijn gekomen geheel komen te vervallen. 

Nader verklaard 

11. VIAS mag de naam en plaats van de deelnemende sportclub vermelden op haar 

website, onder ‘referenties/relaties’. 
 

12. VIAS is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of de 
uitvoering van contracten die tussen de deelnemer en samenwerkende partner(s) 

van VIAS zijn afgesloten, noch is VIAS aansprakelijk voor de daaruit 

voortvloeiende gevolgen. 
 

13. VIAS behoudt zich het recht voor de NAW-gegevens van deelnemer te delen met 

de met VIAS samenwerkende partners. 

Evenementen en Activiteiten 

14. Tijdens evenementen en activiteiten die georganiseerd worden door VIAS en/of in 

samenwerking met VIAS samenwerkende partners, zal beeldmateriaal (foto’s en 
video’s) voortgebracht worden en gedeeld worden op verschillende mediakanalen 

(o.a. Facebook, Instagram, WeChat, website, etc.) van VIAS. Indien deelnemer 
dit niet wenst, kan deze zulks expliciet aangeven bij VIAS en dan doet VIAS 

afstand van dit artikel/materiaal. 

 
15. Als een deelnemer zich aanmeldt voor evenement(en) en/of activiteit(en) 

georganiseerd door VIAS, geeft deze deelnemer toestemming voor eventuele 
publicaties van beeldmateriaal, gemaakt op het evenement en/of activiteit via      

de verschillende mediakanalen van VIAS. 

Indien deelnemer dit niet wenst, kan deze zulks expliciet aangeven bij VIAS en 

dan doet VIAS afstand van dit artikel/materiaal. 

Rechten  

16. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van VIAS van toepassing. 
 

17. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

Opgemaakt in tweevoud te Amsterdam op ________ 

VIAS Nederland    NAAM CLUB 

P. (Piet) H.C.M. Gooyers     

Functie: Algemeen Directeur Advies  Functie: _______ 

 

-----------------------------------  -------------------------------------- 
            

            

       Functie: _______ 

-------------------------------------- 
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